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Відкриття провадження про банкрутство

Межі втручання суду у суспільні відносини

✓ Процедура банкрутства – частина публічного порядку

✓ Неприпустимість фіктивного банкрутства (стаття 166-17 КУпАП)

Спір про право як відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство ( ч.6 ст. 39 КУзПБ)

✓ № 910/4658/20 від 13.08.2020 (орієнтовні критерії «спору про право»)

Належність та допустимість доказів

✓ № 910/10542/18 від 24.10.2019 (первинні документи або рішення юрисдикційного органу)

Оскарження ухвали про відкриття справи про банкрутство забезпеченими кредиторами

✓ № 910/9535/18 від 02.10.2019 (забезпечені кредитори є кредиторами з моменту порушення справи)

✓ № 910/11946/18 від 22.10.2019 (право забезпеченого кредитора на подання апеляційної скарги)

Межі мораторію

✓ № 903/69/18 від 14.05.2020 (після введення мораторію – судовий контроль за майном боржника)



Формування реєстру вимог кредиторів

Конкурсні кредитори

✓ № 905/1055/19 від 14.01.2021 (експертиза розміру вимог: дослідження доказів - обов’язок суду)

✓ № 444/9519/12 від 28.03.2018 (розірвання кредитних відносин – проценти по статті 625 ЦК України)

✓ № 916/4932/15 від 10.11.2020 (стаття 625 ЦКУ по конкурсному зобов'язанню - мораторій)

✓ № 910/18739/16 від 16.03.2021 (1700 відсотків – нікчемність по статті 228 ЦК України)

✓ № 916/4644/15 від 09.09.2021 (право кредиторів подавати заяву про застосування позовної давності)

Забезпечені кредитори

✓ №904/1360/19 від 04.02.2021 (вимоги до майнового поручителя - повна сума зобов’язання)



Окремі питання ліквідаційної процедури 

✓ № 916/585/18 (916/1051/20) від 15.06.2021: якщо наслідком задоволення вимоги, заявленої у справі,
стороною якої є особа, щодо якої відкрито провадження у справі про банкрутство, може бути зміна
розміру або складу ліквідаційної маси боржника, таку справу слід розглядати у межах справи про
банкрутство на підставі статті 7 КУзПБ, а спір є майновим у розумінні положень цього Кодексу

✓ № 922/2416/17 від 15.06.2021: скасування постанови про визнання боржника банкрутом не є
перешкодою для розподілу коштів, отриманих від реалізації предмета застави (іпотеки), в порядку,
встановленому законодавством про банкрутство

✓ № 905/1923/15 наслідки закінчення 170 днів мораторію - 22.09.2021

✓ № 905/2030/19 (905/2445/19) фраудаторність правочинів (конкретна норма права) – 29.09.2021

✓ № 911/1012/13 недійсність правочинів банкрута за статтями 20 Закону/42 КУзПБ – 06.10.2021

✓ № 914/2618/16 вплив необізнаності продавця з накладеним на майно арештом на дійсність правочину
щодо його відчуження - 19.10.2021

✓ № 908/976/19: чи ототожнюється продаж майна боржника під час процедури банкрутства з продажом,
встановленим для виконання судових рішень в розумінні статті 388 ЦК України? – ________________


